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Oberoende granskning av Syvabs föreslagna utbyggnad 
 

•  Arbetsgrupp 

•  Stig Hård, projektledare 

•  Sweco Environment AB, Oscar Tottie, projektledare + resurser 

•  Externa specialister, professor Jes la Cour Jansen, professor i VA-teknik + andra specialister 

•  Syvab har bistått med information och medverkan i diskussioner/möten (VD, Ekonomichef och Processchef) 

•  Granskningsuppdragets utförande 

•  Syvabs (ledningens) funderingar 2008 -2011 

•  Syvabs arbets- och beslutsprocess 2010 - 2016 

•  Dagens anläggningar vid Syvab 

•  Utredningar kring alternativa anläggningar och processer 2010 - 2016  

•  Syvabs nya miljötillstånd 2016 

•  Lokalisering, översikt, situationsplan och föreslagen utbyggnad vid Syvab 

•  Huvudalternativ, uppdaterad kostnadskalkyl 2017 

•  Granskningsgruppens sammanfattande slutsatser och bedömning 

•  Några tankar och reflektioner kring Gryaabs genomförda utbyggnader 2004 – 2011 (50 Mkr + 700 Mkr)  

•  Omfattning och genomförande  

•  Organisation 

•  Kvalitet 

•  Arbetsmiljö 

•  Gestaltning 

•  Samtidig drift och byggande 

•  Miljövillkor 

•  Nyckelfrågor i samband med Syvabs föreslagna utbyggnad 

•  Sammanfattande tankar kring beslutade miljövillkor och bedömning av föreslagen utbyggnad  

 

 

 

 

 

 



Framtiden och funderingar 2008 - 2011 

 

• Vilket tidsperspektiv skall vi ha ?  
 

• Vad blir de nya reningskraven ? 
 

• Vilket flöde skall vi planera för ? 
 

• Utsläppsavgifter – möjligheter ? 
 

• Vilken anläggning krävs ? 
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Syvabs arbets- och beslutsprocess 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 

Genomförd idéstudie 
2010 – 2011 

 idéstudie 

Principförslag – systemhandling - detaljprojektering 

          Försök/förstudie 

2017 

Genomförda förstudier 
2012 -2013 

Genomfört principförslag 
2014 -2016 

 5 alternativ 3 alternativ 2 alternativ Huvudalternativ Principförslag NKS 2.0 

Ägarinfo Ägarinfo 



Dagens anläggning 

Situationen idag: 

 

• Inkommande flöde: 

 118 000 m3/d (2015) 

130 000 m3/d (201X) 

 

• Dagens reningskrav: 

 Kväve:  8 mg/l till 6 mg/l 

 Fosfor:   0,4 mg/l till 0,2 mg/l 

 BOD7:   8 mg/l till 5 mg/l 

 

 

 

Himmerfjärden har idag måttlig ekologisk 
status 



Dagens anläggning 

11-09-29 

Biologisk rening 

Filter 

Slambehandling 

Deammonifikation 



Utredningar kring alternativa anläggningar och 

processer 2010 - 2016  
 

Idéskede , fyra + ett, olika scenarier med varierande förutsättningar, 2010 – 2011 

•  Konsult 1, Actiflo 

•  Konsult 2, Flotation 

•  Konsult 3, Skivdiskfilter 

•  Konsult 4, Lamellflotation 

•  Konsult 5, MBR 

 

Förstudie, tre olika alternativ utreds vidare, 2012 - 2013  

•  Alternativ A, MBR 

•  Alternativ B, Sandfilter 

•  Alternativ C, Lamellsedimentering 

 

Två huvudalternativ väljs ut 2014 – jämförelse av kostnader 

•  Alternativ A, MBR 

•  Alternativ B, Sandfilter 

 

Fortsatt arbete påbörjas 2014 med MBR-alternativet NKS principförslag 1.0 

 

Arbete fortsätter och 2016 föreligger MBR-alternativet NKS principförslag 2.0 
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Syvabs nya miljötillstånd – fosforkrav på 0,2 mg/l och kvävekrav på 6 mg/l 

Jämförelse Gryaab – Syvab krav och reningsresultat 
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Syvabs lokalisering översikt 

 
 

 



Föreslagen anläggning situationsplan 

 
 

 



Föreslagen anläggning flödesplan 

 
 

 



Uppdaterad kostnadskalkyl 

 
Två huvudalternativ väljs ut 2014 - Uppdaterad kostnadsjämförelse januari 2017 

 

 
Kostnader [sek] MBR* ASP + sandfilter** 

Investering 1 132 700 000 1 334 800 000 

Ränta per år 33 981 000 40 044 000 

Avskrivning per år 50 342 000 59 324 000 

Kostnad kr/m3, år 2,07 2,43 



Granskningsgruppens sammanfattande slutsatser och bedömningar  

 
Det finns inget noll-alternativ 

  

Det har funnits alternativa utföranden men samtliga alternativ har inneburit en 
miljardinvestering. Utredda alternativ och proceser är: 

 

•  Lamellsedimentering 

•  Skivdiskfilter 

•  Sandfilter 

•  MBR-alternativet 

 

Syvabs nuvarande kostnader uppgår till ca 3 kr/m3 och tillkommande kostnader på ca 2 
kr/m3, ca 180 kr per person/år för föreslagen utbyggnad 

 

Investerings- och driftskostnadsökningar ligger  på samma nivå som för andra 
verksamhetsutövare med motsvarande skärpning av miljökraven 
 

Sweco Environments granskning visar på tre grundläggande motiv för att välja MBR-
tekniken 

 

 

 

 
 



Granskningsgruppens sammanfattande slutsatser och bedömningar  

 

Sweco Environments granskning visar på tre grundläggande 
motiv för att välja MBR-tekniken 

 

• Det är den enda tekniken som visat sig klara utsläppskraven enligt pilotkörningar vid Syvab. 

  

• Utifrån uppdaterade kalkyler (2017) medför MBR den lägsta investeringskostnaden och 
livscykelkostnaden av de två huvudalternativen. 

  

• Det är relativt kostnadseffektivt att öka kapaciteten på membrananläggningen för framtida 
behov om en ytterligare skärpning av miljövillkoren skulle bli aktuell. 

 

MBR-alternativet är också det enda alternativ som ger en den säkerhetsmarginal som behövs 
för att med tillräcklig säkerhet kunna uppfylla eventuellt framtida skärpta reningskrav vad gäller 
fosfor. 

 

 

 
 



Ryaverket NP 2004 

Anläggningar som togs i drift 2005 

Planerade anläggningar som togs i drift hösten 2010 

S
k
iv

fi
lt

er
 

   



Aktivslambassänger 

Biobäddar 

Sedimenterings- 
bassänger 

Nya delar 





Systemhandling  juni 2005 

`”den rena vattendroppen innan den brister ” sept 
2005 



 













Arbetsmi

ljö 

Genomtänkta lyftanordningar  

Ljust och trevligt  

Arbetsplatser för underhåll  

Lättstädat  
Beröringsfri kemikaliehantering  

Automatisk filterrengörning  



 





Filterbyggnad 
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Syvabs nya miljötillstånd – fosforkrav på 0,2 mg/l och kvävekrav på 6 mg/l 

Jämförelse Gryaab – Syvab krav och reningsresultat 
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Syvabs föreslagna utbyggnad - Nyckelfrågor 

 

Miljöprövningsdelegationens beslut om skärpta miljövillkor 2016-06-20 

•  Gällande miljövillkor  (1996) och flödesbegränsningen på 130 000 m3/dygn och årsmedeltal 

•  Syvabs ansökan om nya miljövillkor 

•  Den nya miljödomen med övergångsvillkor under utbyggnadstiden 

•  Tidpunkt för  byggstart i enlighet med gällande miljövillkor 

 

Dimensioneringsförutsättningar 

•  Befolkningsutveckling 

•  Tillkommande kommuner och  tätorter 

•  Bortkoppling av Eolshäll 

•  Krav på läkemedelsrening, utsläppsavgifter och  avskiljning av mikroplaster 

•  Ambitionsnivå eller inriktningsbeslut kring reningsresultat och miljöpåverkan 

•  Uppfylla fastställda miljökrav, P = 0,2 mg/l, N = 6 mg/l och BOD7 = 5 mg/l 

•  Uppfylla fastställda miljökrav med marginal eller kanske med god marginal 

•  Driva reningen så lång som möjligt inom rimliga ekonomiska ramar 

 

Anläggningarnas utformning vad gäller kvalitet, drift och underhåll 

•  Processer, kemikalier och energianvändning   

•  Handlingsberedskap  för eventuellt skärpta krav i framtiden 

•  Ambitionsnivå vad gäller teknisk utrustning, material och kvalitet 

•  Fysisk och  psykosocial arbetsmiljö i anläggningar och lokaler 

 

 

 

 

 



Syvabs föreslagna utbyggnad - Nyckelfrågor 
 

Organisation för planering utredning, projektering och upphandling och byggande 

•  Syvabs förslag till projektuppläggning och projekthandbok 

•  Upphandlingsstrategi och entreprenadform 

•  Granskning  av FFU ur ett entreprenadjuridiskt perspektiv 

•  Beställarkompetens 

•  Resurser för projektledning, byggledning och kontroll  samt information 

 

Förberedelser och utbyggnad 

•  Återställning av försedimentering 

•  Förbättrad grovrening 

•  Rejektvattenbehandling 

•  Etappvis utbyggnad 

 

Utbyggnad, om- och tillbyggnad under lång tid 

•  Mycket komplext projekt med ny teknik samt om- och tillbyggnad av befintlig anläggning 

•  Risk för optimistiska ekonomiska kalkyler och tidplaner 

•  Risk för underskattning av oförutsedda kostnader 

•  Konjunkturläget kommer att ha stor betydelse för projektets totala kostnader  

 

 

 

 

 

 

 
 



Föreslagen anläggning  

 
 

 



Hur slår investeringen för slutkund? 
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Hur slår investeringen för slutkund? 
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Verkligt exempel på  vattenförbruknig och kostnad
Normalhushåll med två personer och trädgård. 

mätare m3
Vattenavläsning 20160321 440
Vattenavläsning 20170315 619
Årsförbrukning 2 pers 179

Förbruknin pers/år  M3 89,5

M3 Pris/m3 Summa
Kostnad för  ombyggnation /år 89,5 16,00  1 432,00                           
Kostnad efter ombyggnad 89,5 18,00  1 611,00                           
Kostnadsökning pers/år 179,00 -                             

förändring kr antal dygnkostnadsökning /dygn
Kostnad per person och dygn 179,0 365 0,49



Vad är byggets kapitalkostnad under 
byggnationstiden 
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Kapitalkostnad under byggnationstid
Ränta 3%
7 års genomförandetid 
Investering sker jämt över tiden 

MKr
Investering 1200

Ränta år 7 36
Ränta år 4 18
Ränta år 0 0

Snitt under  period 0 + 18 + 36/3 18
7 års prodtid *18 mkr 126

Kapitalkostnad under byggnationstid, ränta sjunker 1%
Ränta 2%
7 års genomförandetid 
Investering sker jämt över tiden 

MKr
Investering 1200

Ränta år 7 24
Ränta år 4 12
Ränta år 0 0

Snitt under  period 0 + 12 + 24/3 12
7 års prodtid *12 mkr 84

Om räntan  förändras 1% under byggnationstiden  blir  skillnaden i kapitalkostnad 42 mkr. 



Kostnad per m3  
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Hur påverkas va avgift  efter 2024 
om räntan ökar  1% 
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* 

Vad händer med va-avgift  om räntan stiger 1% 
Ökning 1 % 

1200 mkr 12 mkr/år

Kostnad kr/ m3 ökar med 0,3 kr



Hur påverkas Va-avgift om 
investering ökar 100 mkr 
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Vad händer med va-avgift  om investering  ökar 100 mkr
mkr/år

Avskrivning  28,8 år 3,5                   
Ränta 3 % 3,0                   
årlig kostnadsökning 6,5                   

Kostnad kr/ m3 ökar med 0,16                 
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